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Til Stortinget 

Bakgrunn 
Menneskerettigheter i Grunnloven må som regel

balanseres mot andre rettigheter. Det er ikke tvil om at
Grunnlovens menneskerettigheter gjelder med
begrensninger, selv om dette ikke fremgår av Grunn-
loven selv. Selv om Høyesterett har innfortolket en
adgang til begrensning, ser det ikke slik ut for den som
leser Grunnloven. Dette kan svekke tilliten til Grunn-
loven og myndighetene og samsvarer ikke med ambi-
sjonene om å gjøre Grunnloven mer tilgjengelig og
forståelig. Det er derfor ønskelig å kodifisere den
begrensningsadgang i Grunnlovens menneskerettig-
heter som domstolene legger til grunn. 

Forslag 
På denne bakgrunn fremmes følgende 

f o r s l a g :  

Ny § 113 a skal lyde: 
Enhver begrensning av en rettighet i denne grunn-

lov må være fastsatt ved lov, være forholdsmessig og re-
spektere kjernen i den enkelte rettighet. 

Det kan ikke i noe tilfelle gjøres begrensninger etter
foregående ledd i §§ 93, 94, 95, 96, 100 fjerde ledd første
punktum og 105. Tilsvarende gjelder for § 97 ved spørs-
mål om straff. 

– 
All avgrensing av rettar i denne grunnlova må vere

fastsett i lov, vere samhøveleg og respektere kjernen i
den einskilde retten. 

Det må ikkje i noko tilfelle gjerast avgrensingar etter
førre leddet i §§ 93, 94, 95, 96, 100 fjerde leddet fyrste
punktum og 105. Tilsvarande gjeld for § 97 i spørsmål
om straff. 

30. september 2020
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